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چکیده
توجه روزاف ون به عام فرهنگ در ایجاد علم روانشناسی در ایران و آموزش آن رشته به ایرانیان ،با برنامهریا ی درسای حسااه باه
فرهنگ همخوان است .برنامه درسی رشته روانشناسی در مقط کارشناسی (مصوب سال  )1391یکی از سن های مهم آماوزش
روانشناسی در ایران است که طراحان آن به فرهنگ توجه ویهه کردهان ؛ اما با گ شت  10سال از تصویب این سرفص  ،بازبینی در
آن الزم مینمای  .پهوهش حاضر باا روش تحلیا محتاوای ب
کمای باه بررسای مؤلفاههاای فرهنگای اساالمی در برناماه یادشا ه

-

پرداخت .نتایج پهوهش حاضر نشان داد گرچه جای درسی با عنوان «روانشناسی فرهنگی» در این برنامه خالی است ساه عناوان
درسی فرهنگی با محوریت آموزههای اسالمی و دانشمن ان مسلمان در آن گنجان ه ش ه است .ح ود نیمی از ک  69دره ایان
برنامه (شام دروه اصلی  /پایه ،تخصصی و اختیاری) حاوی دستکم یک عنصر فرهنگای  -اساالمی اسات؛ گرچاه ،توجاه باه
فرهنگ و اسالم در بسیاری از موارد با گنجان ن واژههاای فرهناگ و اساالم ناتماام مانا ه اسات .افا ون بار ایان ،جاای خاالی ناام
نظریهپردازان ایرانی معاصر و نظریههایشان ،اب ارهاای روانسانجی سااختهشا ه توساط ایرانیاان و ماواردی ازایاندسات در برناماه
درسیای که بومیسازی را سرلوحه خود قرار داده است جلبتوجه میکن  .بازنگری در برناماه درسای یادشا ه کاه فراتار از برناماه
درسی صر  ،سن ی آموزشی در رشته روانشناسی است ،نهفقط اقتضای اف ودن دره روانشناسی فرهنگای را دارد بلکاه توجاه
به محتوای واقعی روانشناسی فرهنگی در سرفص سایر دروه و اه ا ک برنامه را میطلب .
واژگان کلیددى :رشاته روانشناسای ،روانشناسای فرهنگای ،روانشناسای اساالمی ،آماوزش روانشناسای ،برناماه
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مقدمه

نظام آموزش عالی ایران د سه دهه گذشیته بیا مشیکالت متعیددی وبیرو شیده اسی  .گسیترش
آموختگیان بیکیا ،
دانشگاهها و مراکز آموزشی ،افیزایش تعیداد دانشیجویان و خییل عظییم دانیش
ِ
چالشهاییاند که نظام آمیوزش عیالی ا بیا مشیکل مواجیه کیرده اسی (آقابابیائی .)1۳99 ،ایین
چالشها مسئولی پذیری و پاسیخگیویی ا د نظیام آمیوزش عیالی اجتنیابناپیذیر کیرده و نظیام
دانشگاهی ا وادا به بازاندیشی د ساختا  ،سال  ،هد ها ،کا کردهیا و فراینیدهای خیود کیرده
اسی  .ازآنجاکیه دانشیگاه از مهیمتیرین نهادهییای جامعیه بیرای شید و توسیعه اسی شییفافی ،
پاسخگویی و بهبود کیفی د آن ضرو ی اس  .ضمن آن که سرع افزایش اطالعیات د تمیامی
شتهها ،نیاز به بازنگری مداوم د برنامههای د سی ا انکا ناپذیر کرده اسی و ازآنجیا کیه انتظیا
می ود دانشگاه د وزآمد بودن اطالعات ،جزو نهادهای پیشرو باشد بازنگری برنامههیای د سیی
دانشگاهی ی ضرو ت به شما میآید .ا زشیابی نظامهای آموزشیی از اههیای گونیاگونی میسیر
اس که اگر نظاممندتر انجام شود می تواند به افزایش کیفیی آمیوزش و فیع نیازهیای آموزشیی و
علمی بیانجامد.
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ا زشیابی برنامه د سی عبا ت اس از فرایند بر سی ا زش و شایستگی آن .این ا زشیابی شامل
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عناصر و جنبههای خاص برنامه د سی یا کل برنامه میشود .هد ا زشیابی برنامه د سیی عبیا ت
اس از :کم به تصمیمگییری د بیا ه برگیزا ی برنامیه د سیی ،ادامیه و گسیترش ییا اصیال آن.
ضرو ی اس همه ابعاد و عناصر برنامههای د سی بر سی شوند و بر پایه این بر سیی اصیالحات
الزم د برنامه یا اجزای آن صو ت گیرد .ا زشیابی اجزای برنامه د سی به ما کم میکنید کیفیی
آن ا تعیین و اصالحات و تجدیدنظرهای الزم ا انجام دهیم .از طریق ا زشییابی مییتیوان کیا ایی
برنامههای د سی ا افزود و نظامی برای بهبیود مسیتمر برنامیههیای د سیی طراحیی کیرد (میؤمنی
مهمییویی .)1۳88 ،پییژوهش حاضییر بییهمنظییو بر سییی برنامییه د سییی مقطییع کا شناسییی شییته
وانشناسی انجام شده اس ؛ این بر سی بر توصیف عناصر فرهنگی  -اسالمی متمرکز اس .

طراحی و تدوین برنامههای د سی دانشگاهها بر پایه مبیانی فلسیفی اسیالمی از ضیرو تهیای

عرصه علم و تربی د ایران اس  .بیش هر کشیو ی مطیابق بیا فلسیفه حیاکم خیودش تیالش
میکند نوجوانان و جوانان خود ا همسو با آ مانها و اهدا مقبول پرو ش دهد تیا بتوانید جامعیه
مطلوب خود ا ایجاد کند .د این عرصه ،برنامه د سی وسیله تأثیرگذا ی اس که آثیا و نتیایج آن

به فتا یادگیرنده تبدیل میشود و هوی معینی ا ایجاد میکنید .علیوم انسیانی بیا اندیشیه انسیان
سروکا دا ند و مستقیم و غیرمستقیم قاد ند اندیشهها و نگرشهای مخاطبیان ا تحی تیأثیر قیرا
ً
دهند .البته همه علوم انسانی با اسالم ا تباط ندا ند (مثال آما د زمره علوم انسانی معرفی میشیود
ولی بطی به دین ندا د و کتاب و سن بحثی د با ه آن ندا ند) بلکه شتههای خاص علوم انسیانی
(مانند وانشناسی) که وحی د با ه مفیاهیم و اصیول آنهیا تفسییر خیاص دا د د زمیره آن علیوم
َّ
انسانی محسوب میشود .علوم انسانی ا علومی میدانیم که متعل ِق آنها انسان اسی و بیا مسیائل
اعتقادی ا تباط دا ن د ،با شناخ حقیق انسان سروکا دا ند و محو شان ا وجود انسیان و کمیال
نهایی او و اه سیدن به آن تشکیل میدهد (ملکی.)1۳96 ،
همچنین تحکیم هوی ملی یکی از کا کردهای آموزشوپرو ش اس  .آمیوزش عیالی مییتوانید از
طریق برنامههای د سی و فضای فرهنگی دانشگاه د ا تقیای هویی ملیی ییا تضیعیف آن نقیش داشیته
باشد؛ اما آنگونه که ضایی ،منصو ی و عابدینی ( )1۳90مدعی شدند ،برنامیههیای د سیی دانشیگاهی
ً
عمال تأثیری د تقوی یا تضعیف هوی ملی دانشجویان ایرانی ندا ند .اصلیترین مؤلفیههیای هویی
فرهنگی عبا تاند از :اسطو هها ،مفاخر ادبیی ،افتخیا ات ملیی و میذهبی ،مؤلفیههیای تیا یخی ،آثیا
ادبیات فا سی دو ه متوسطه بیشترین توجه به مفاخر ادبی و آثا ماندگا و اسامی ایرانی شیده اسی ؛ ایین
دو مؤلفه د حدود  74د صد کل تأکیدها بر مؤلفههای مختلف فرهنگی ا به خیود اختصیاص دادهانید و
چها مؤلفه دیگر  26د صد میزان تأکیدها ا د اختیا دا ند و سهم خردهفرهنگهیا زییر  1د صید بیود.
این د حالی اس که افزایش پایبندی همه اقلی هیا بیا مؤلفیههیای هویی فرهنگیی موجیب گسیترش
وحدت ملی و فرهنگی میشود و باید به این مؤلفهها د برنامهها و کتابهای د سی بیشتر توجه شیود .د
همین استا ،پژوهش حسینپیو  ،شیریعتمدا ی ،نیاد ی و سییفنراقیی ( )1۳86د نظرسینجی از 100

مد س علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی د بیا ه سرفصیل شیته آمیوزش ابتیدایی د مقطیع کیا دانی و
کا شناسی نشان داد برنامه تحصیلی فعلی مطلوب و آ مانی نیس  .ایین نویسیندگان پیشینهاد مییکننید
برنامه د سی باید به توسعه فرهنگ و ا زشهای اجتماعی و توسیعه مییراث فرهنگیی بیشیتر توجیه کنید.
همچنین برنامه د سی باید بیشازپیش به ویکرد چندفرهنگی بپردازد .افزون بیر آشینایی بیا فرهنیگهیا،
ایجاد مصونی ا زشی د شرایط هجوم فرهنگی غیرب از یی سیو و تحجیر از سیوی دیگیر ،ضیرو ی
معرفی شد.
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ماندگا و اسامی ایرانی و خردهفرهنگها .پژوهش پناهیتوانا و معروفی ( )1۳95نشان داد د کتیابهیای
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و ود فرهنگ به عرصه آموزشوپرو ش ازجمله برنامه د سی که قلب نظام آموزشی اس به ایین
مهم انجامید که برنامههای د سی مجموعهای از پویاییهای د همتنیده قلمداد شیوند .برنامیههیای
د سی همیشه منعکاکننده مجموعهای از برنامیههیای آشیکا و ا زشهیای فرهنگییانید .برنامیه
د سی ا باید با توجه به بستر اجتماعی و زمینه فرهنگی که د آن اجرا میشود د نظر گرفی  .پیا
الزم اس برنامه یزان د سی د همه مراحل برنامه یزی به باف و زمینه و بهطو کلی فرهنیگ (کیه
دین بخش مهمی از آن اس ) توجیه بیشیتری کننید .مبیانی اجتمیاعی برنامیه د سیی مشیتمل بیر
هس هایی اس که اصول حاکم بر فرایند برنامه یزی د سیی از آن اسیتخراج مییشیوند .فرهنیگ
بدون تردید خمیرمایه اصلی آن ا تشکیل میدهد و بر همه جنبههای این فرایند و عناصر حیاکم بیر
برنامه تأثیر دا د .تفاوتهای فرهنگی د بیشتر جوامع و الزامها و ضرو تهای پیش و د مواجهیه
با این مقوله ،برنامه یزان آموزشی ا واداشته اس بیشازپیش به این مسئله توجه کنند زیرا آمیوزش
د هر جامعهای با فرهنگ ا تباطی تنگاتنگ و متقابل دا د .فرهنگ محصول آموزش قلمداد میشود
و از سوی دیگر فرایند آموزش از نظام معنایی ،ا زشها و هنجا های ی جامعه یعنی فرهنگ تلقی
میشود .ازاین و آموزش وپرو ش د همه کشیو ها یکسیان نیسی و هیر فرهنگیی نظیام آموزشیی
58

متناسب خودش ا ایجاد میکند .متمایز بودن نظامهای آموزشی بر پاییه تفیاوتهیای فرهنگیی بیه
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کشو ها محدود نیس زیرا د ون هر کشو نیز اقوام و ملی های گوناگونی زندگی میکنند کیه هیر
ی ویژگیهای فرهنگی خاص خودشان ا دا ند و این ویژگیهیا بییتردیید بیر جرییان تحصییل و
موفقی های بعدی تأثیر میگذا ند .طراحی برنامههای د سی حسیاس بیه فرهنیگ و پاسیخگو بیه
ویژگیهای چندفرهنگی ،از سال های نظام آموزشی اس زیرا اینگونه برنامههای د سی مفیاهیم
اساسی خود ا از فرهنگ و اندیشههای غالب د هر جامعه میگیرند و د بستر فرهنگی و اجتماعی
آن به با مینشانند (آیتی و خوشدامن.)1۳91 ،
ً
د شتههای مختلف ازنظرگاه تخصصی به موضوع فرهنگ د آمیوزش نگریسیته مییشیود .میثال د
مطالعات برنامه د سی به مباحث مربوط به فرایندهای یادگیری و یاددهی و نقیش فرهنیگ د آن پرداختیه
میشود .جامعهشناسی به زمینهها و کا کردهای اجتماعی و فرهنگی آموزش توجیه مییکنید و فلسیفه بیه
جنبههای مفهومی و معنایی آموزش د بسیتر فرهنیگ توجیه دا د .فرهنیگ د مطالعیات آمیوزش عیالی
اهمی دا د و کنشگران و پژوهشگران این حوزه باید برای هر بحثی به پژوهشهای فرهنگی مراجعه کننید
تا بتوانند آموزش و تربی

ا د بستر فرهنگ تبیین و توصیف کنند .د غیر این صیو ت ایین پژوهشیگران

آشکا ا تحلیل ناقص و ناد ستی خواهند داش  .ما میتوانیم همه موضوعات ازجمله برنامیه د سیی ا د
چا چوب فرهنگی ببینیم .د این چا چوب فرهنیگ بیهمثابیه متغییر مسیتقلی نسیب بیه آمیوزش ،دییده
میشود .فعالی های آموزشی هموا ه د ون ی زمینه فرهنگی متشکل از باو ها ،ا زشهیا ،جهیانبینیی،
ً
ً
هنجا ها و آداب و سوم صو ت میگیرند و ضمنا آموزش ،پیامدهایی برای فرهنگ دا د و میتوانید میثال
موجب ایستایی یا پویایی فرهنگ شود .ازاین و برنامه د سی ،آینه زمینه فرهنگی اس  .به هر و ،آمیوزش
مستقل از جامعه و فرهنگ نیس  .جمعی و اجتماعی بودن آموزش و یادگیری بیانگر ایین واقعیی اسی
که آموزش پدیدهای فرهنگی اس  .اگر فرهنگ تعیینکننده فتا اعضای خود اس برنامه د سی نیز بایید
بر پایه مطالعه مستقیم از وضعی فرهنگی بنا شود و هر فرهنگی نظام آموزشیی خیاص خیود ا تحقیق و
شکل بخشد (فاضلی.)1۳90 ،
ویکردهای گوناگونی د حوزه برنامه د سی وجود دا د که هیر یی بیر جنبیههیای متفیاوتی از
ً
وجود انسان تأکید میکنند .د نظام آموزشی ایران عمدتا بر حیطه شناختی فراگیران تأکید میشیود
اما برنامههای د سی دیگری ا نیز می توان د نظر داش مانند برنامیه د سیی قیرآنبنییاد (ملکیی،
 )1۳96یا برنامه د سی معنوی (قاسمپو دهاقانی و نصر اصفهانی .)1۳90 ،برنامیه د سیی معنیوی
برنامهای تلفیقی اس که هم با عالیق ،خواستهها و نیازهای فراگیران د ا تباط اسی و هیم مبیانی
نظری دینی ا د برمیگیرد .شد معنوی از طریق همه د وس آموزشگاهی (نیهفقیط د س خاصیی
مانند معا دینی) میسر اس  .تربی دینی به شد معنوی افراد مرتبط اس  .تربی دینی مسیتلزم
ایجاد موقعی هایی برای یادگیری اعمال و آموزههای دینی اس  ،آموزههایی که مییتواننید ماهیی
بشر و جایگاه او د گیتی ا برای افراد وشن کنند.
همانطو که پیشتر اشا ه شد ،تمرکز پژوهش حاضر بر عناصیر فرهنگیی  -اسیالمی د برنامیه د سیی

شته وانشناسی د مقطع کا شناسی (مصیوب  )1۳91اسی  .اکنیون  10سیال از زمیان تصیویب برنامیه
د سی یادشده میگذا د و زمان آن سیده اس که د این برنامه تجدیدنظر شیود .شیاید یکیی از مهیمتیرین
سندها د زمینه آموزش وانشناسی د مقطع کا شناسی «دومین دستو العمل انجمین وانشناسیی امریکیا
برای آموزش شته وانشناسیی »1باشید .د ایین «دسیتو العمل» پینج هید کلیی بیرای آمیوزش شیته
وانشناسی د مقطع کا شناسی توصیف شده و برای هر هد شاخصهیایی برشیمرده شیده اسی  .ایین
1. APA Guidelines for the Undergraduate Psychology Major 2.0
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شامل عناصری اس که بتواند نشانگرهای معنوی مو د تأیید قرآن ا د انسان ایجاد کنید .چنیین
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چوب انجمن وانشناسی امریکا ( ،)201۳د بردا نده چها هد ِ مها ت  -محو و ی هد ِ محتیوا
چا ِ
 محو اس  .فهرس دستو العمل یادشده شامل موا د ییل اس  )1 :دانش پاییهای د وانشناسیی1؛ )2جسییتجوگری علمییی و تفکییر نقادانییه2؛  )۳مسییئولی پییذیری اخالقییی و اجتمییاعی د جهییان متنییوع3؛ )4
ا تباطات4؛ و  )5تحول شغلی.5
یکی از مؤلفههای هد دوم د دستو العمل یادشده عبا ت اس از «گنجاندن عامیلهیای اجتمیاعی -
فرهنگی د جستجوگری علمی» که شیاخصهیای آن عبیا تانید از )1 :بازشناسیایی تأثیرهیای نظیاممنید
آمیدی پیرداختن
اجتماعی  -فرهنگی ،نظری و سیوگیریهیای شخصیی بیر پیژوهش و ا زییابی کیردن کا
ِ
پژوهشگران به آن تأثیرها د پژوهشهای وانشناختی؛  )2طراحی پژوهشهایی که بیهصیو ت کا آمید بیه

اثرهای عاملهای اجتماعی  -فرهنگی میپردازنید؛  )۳ا زییابی و طراحیی پیژوهشهیا بیا توجیه بیه کنتیرل
متغیرها د فتا ِ مرتبط با تفاوتهای فردی و اجتماعی  -فرهنگی که بتواند بر نتایج پیژوهش تیأثیر بگیذا د و

 )4ا زیابی تعمیمپذیری یافتههای خاص بر پایه پا امترهیای طراحیی پیژوهش (ازجملیه احتییاط د تعمییم
نامناسب سازههای غربی) .همچنین ،طبق هد سوم از دستو العمل یادشده دانشجویان بایید نگیرشهیای
6۰

جهیان
اخالقی مسئوالنه داشته باشند .این نگرشها مبتنیی بیر دییدگاهی وانشیناختیانید کیه
اجتماعی و
ِ
ِ
چندفرهنگی و متنوع ا ا ج مینهد .دانشجویان باید ازلحاظ فرهنگی بهگونیهای باکفایی شیوند کیه هنگیام
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مواجهه با افراد گوناگون ،د محیط دانشگاه ،جامعه ،محل کا  ،یا د هر جای دیگیری ،بییتعصیب و متیین
مهیم ییادگیری
باشند .بنا بر این سند (انجمن وانشناسی امریکا )201۳ ،یادگیری د با ه فرهنگ باید نتیجیه ِ

برای همه دانشجویان باشد.

همانطو که اشا ه شد ،هد پژوهش حاضیر بر سیی عناصیر فرهنگیی  -اسیالمی د برنامیه

د سی شته وانشناسی د مقطع کا شناسیی اسی  .د پیژوهش حاضیر از وش تحلییل محتیوا
استفاده شد و پژوهشگر قاد به پیشبینی همه مقوالت تحلیل و چگونگی بیانشان پیش از گردآو ی
دادهها نیس  .بنابراین پژوهش پیش و فرضیه خاصی ا پی نخواهند گرف .
1. Knowledge Base in Psychology
2. Scientific Inquiry and Critical Thinking
3. Ethical and Social Responsibility in a Diverse World
4. Communication
5. Professional Development

روش پژوهش

د این پژوهش از وش تحلیل محتوای ّ
کمی استفاده شد .ابتدا مؤلفههای میرتبط بیا فرهنیگ و اسیالم از
سرفصل د وس برنامه د سی شته وانشناسی د مقطیع کا شناسیی (مصیوب سیال  )1۳91اسیتخراج
شد .سپا این مؤلفهها مقولهبندی شد .یکی از مهمترین کا بردهای وش تحلیل محتیوا آشیکا نمیودن
مقاصد ،تأکیدات و گرایشهای افراد اسی  .بیهطیو کلی تحلییل پییامهیای زبیانی ،بیه کشیف معیانی،
ِ
اولوی ها ،نگرشها و شیوههای د ک و سازماندهی جهان هنمون میشود (قائیدی و گلشینی.)1۳95 ،
د تحلیل محتوا میتوان از هر منبعی برای تحلیل سود برد و پژوهشگر قاد به پییشبینیی همیه مقیوالت
تحلیل و چگونگی بیانشان پیش از گردآو ی دادهها نیس  .بنابراین پژوهش حاضر فرضیه خاصیی ا پیی
نخواهند گرف  .مراحل تحلیل محتوا شامل شناخ مسئله ،ساخ پیکیره ،تیدوین مقولیههیا ،انتخیاب
واحدهای تحلیل ،شما ش و تفسیر اس (جعفری هرندی و میرشاهجعفیری)1۳87 ،؛ بنیابراین ابتیدا بیا
شناخ مسئله مقوالت استخراج شد .سپا مقوالت استخراجشده د صو ت امکان تفسیر و با تکیه بیر
پیشینه پژوهشی و نظریههای مرتبط ،توضیح داده شد.
یافتهها

میشود .از میان هد های  20گانۀ این برنامه ،موا د زیر به مسائل فرهنگی و اسالمی مربوطانید )1 :تعمییق
اعتقادات دینی و پرو ش تفکر و مها تهای اندیشیدن بر اسیاس فرهنیگ اسیالمی؛  )2ا تقیای شیناخ و
پرو ش ا زشها و اخالقیات اسالمی؛  )۳ا تقا و تعمیق خودشناسی دانشیجویان بیر اسیاس منیابع دینیی و
اسالمی؛  )4آشنایی دانشجویان با آموزههای اسالمی و فرهنیگ بیومی د حیوزه وانشناسیی؛  )5پیرو ش
زمینههای الزم برای فرضیهپردازی و پژوهش د حوزه وانشناسی بر اساس آمیوزههیای اسیالمی و فرهنیگ
بومی؛  )6افزایش توانایی تفکر نقادانه و مقایسهای د مباحث وانشناسی بیر پاییه آمیوزههیای اسیالمی؛ )7
آشنایی با تا یخچه و اندیشههای وانشناختی د فرهنگ اسالمی؛ و  )8آشینایی و کسیب مهیا ت د تبییین
مسائل بومی بر اساس یافتههای وانشناسی.
برنامه د سی کا شناسی وانشناسی مشتمل بر  1۳8واحید و  69د س اختییا ی ،تخصصیی و
اصلی/پایه اس  .از میا ن این د وس ،مسائل فرهنگی/اسالمی د عنوان سیه د س ( وانشناسیی از
دیدگاه اندیشمندان مسلمان ،آموزههای وانشناختی د قرآن و حدیث  1و آموزههای وانشیناختی
د قرآن و حدیث  )2قابلمشاهده اس  .د تحلییل عمییقتیر ،سرفصیل تی تی د وس  69گانیه
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برنامه د سی کا شناسیی وانشناسیی (مصیوب سیال  )1۳91از سیال  1۳92د دانشیگاههیای اییران اجیرا

6۱

بهمنظو یافتن عناصر فرهنگی  -اسالمی بر سی شد .د این سطح از بر سی ،معلوم شد که کیمتیر
از نیمی ( 46/۳7د صد) از این د وس ( ۳2د س از مجموع  69د س) حاوی دس کم یی میو د
محتوای مرتبط با فرهنگ/اسالم اس (جدول  .)1سرفصل د س « وانشناسی شخصیی » کیه از
مهمترین شاخههای وانشناسی اس بیشترین مؤلفه فرهنگی ا د خود جایداده اس .
جدول  :۱عناصر فرهنگی  -اسالمی د سرفصل د وس شته وانشناسی د مقطع کا شناسی (مصوب سال )۱۳۹۱
محتوای مرتبط با فرهنگ  /اسالم د سرفصل

عنوان د س
1

مباحث اساسی د وانشناسی  )۱ 1انگیزش و هیجان د منابع اسالمی  )۲نقش فرهنگ د شکلگیری و بروز هیجان

2

مباحث اساسی د وانشناسی  )۱ 2مطابق های فرهنگی د موضوع خرد و عقل ،وانشناسیی اجتمیاعی و سیالم
وان  )۲وانشناسی اجتماعی :مطابق های فرهنگیی  )۳د میانهیای مبتنیی بیر
فرهنگ اسالمی

3

وانشناسی از دیدگاه

وانشناسی د منابع اندیشمندان مسلمان

اندیشمندان مسلمان
۴

وانشناسی تحولی 2

همنمایی نظریهها و موضوعها و مطابق فرهنگی آنها

۵

وانشناسی شخصی

 )۱نظریههای انساننگری :مطابق های فرهنگیی  )۲نظرییههیای وانتحلییلگیری:
مطابقیی هییای فرهنگییی  )۳نظریییههییای فتییا ی :مطابقیی هییای فرهنگییی
 )۴وانشناسییی نیییروی چهییا م  -نظریییههییای شییرقی :مطابق ی هییای فرهنگییی

62

 )۵نظریههای شناختی :مطابق های فرهنگی  )۶نظریههای صفات :مطابق های
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فرهنگی  )۷بنیانهای فرهنگی شخصی  )۸شخصی و زندگی وزمره (فرهنگ)
فلسفه ویکردهای اجتماعی :فرهنگ

۶

فلسفه علم وانشناسی

7

وانشناسی اجتماعی

8

وانشناسی یادگیری

تحلیل و تبیین یادگیری د فلسفه اسالمی

۹

وانشناسی تربیتی

اصول تربی و تحلیل وانشناختی آن از دیدگاه اسالم

 )۱فتا های حمایتی د منابع اسیالمی  )۲دییدگاه اسیالم د حیوزه پرخاشیگری )۳
مقابله با پیشداو ی د تعالیم اسالم

10

آموزههای وانشناختی د قرآن  )۱انواع آسیبهای وانی د قرآن  )۲انواع یادگیری د قرآن  )۳شاکله
و حدیث 1

11

آموزههای وانشناختی د قرآن فرهنگ اجتماعی
و حدیث 2

12

آسیبشناسی وانی 1

13

مبانی اهنمایی و مشاو ه

1۴

وانشناسی سالم

نابهنجا ی از دیدگاه اسالم
 )۱اهنمایی و مشاو ه تطبیقی د اییران و سیایر کشیو های مهیم دنییا  )۲مشیاو ه د
سازمانهای مختلف ایران  )۳تا یخچه اهنمایی و مشاو ه د ایران و جهان

1۵

عوامل مؤثر بر سالمتی (عوامل فرهنگی)

وانشناسی و مشاو ه خانواده  )۱تحوالت خانواده د ایران و غرب  )۲فرهنگ ازدواج و خانواده د ایران

عنوان د س
1۶

محتوای مرتبط با فرهنگ  /اسالم د سرفصل

نظریههای مشاو ه و واند مانی  )۱بر سی زمینههای تطبیقی فرهنگی و مفهیومییابی بیومی نظرییههیا  )۲آمیوزههیای
اسالمی د مشاو ه و واند مانی

17

فنون مشاو ه و واند مانی تمرینهای متنارر فرهنگی

18

اهنمایی و مشاو ه تحصیلی و تا یخچه اهنمایی و مشاو ه تحصیلی و شغلی د ایران و جهان
شغلی

1۹
20

وانشناسی اجتماعی کا بردی نگرش و تغییر نگرش د بستر فرهنگی
آسیبشناسی اجتماعی

 )۱آسیبشناسی از دیدگاه دانشمندان اسیالم  )۲همنیوایی و کجیروی از دیید پییامبر
اسالم و حضرت علی)۳ ۷

فتا شناسی کجروان از دیدگاه قرآن

21

وانشناسی صنعتی و سازمانی  )۱هبری از دیدگاه اسالم  )۲تا یخچه وانشناسی صنعتی و سازمانی د دنیا و ایران

22

وانشناسی کودکان با نیازهای دیدگاه اسالم د ابطه با افراد با نیازهای ویژه
ویژه 1

23

وانشناسی جنسی

2۴

وانشناسی سالمندی

 )۱تفاوت زن و مرد د فرهنگ اسالمی  )۲زمینههای فرهنگی بومی تفاوت زن و میرد
 )۳تبیین تفاوتهیا بیر اسیاس فرهنیگ  )۴همیاهنگی و ناهمیاهنگی نظرییههیای
وانشناختی با فرهنگ بیومی  -میذهبی  )۵همیاهنگی و ناهمیاهنگی یافتیههیای
علمی و فرهنگ بومی  -مذهبی

2۶
27

مدیری استرس (تنیدگی) زمینههای بومی ایجاد و مفهومسازی تنیدگی
وانشناسی اعتیاد

تا یخچه و سیمای مصر مواد د ایران و جهان

وانشناسی فتا مصر کننده  )۱فتا مصیر کننیده بیینفرهنگیی  )۲نفیوی فرهنیگ و خیردهفرهنیگهیا د فتیا
مصر کننده

28

وانشناسی کا و مدیری

2۹

کلیات وانپزشکی

30

لزوم شناخ فرهنگ جامعه د ادا ه سازمان
تا یخچه وانپزشکی ایران و جهان

وانشناسی تبلیغات و سانه شخصی  ،فرهنگ و ا تباطات

31

وانشناسی اخالق

اصول و وشهای تربی اخالقی از دیدگاه اسالم

32

وانشناسی نظامی

 )۱وانشناسی جنگ تحمیلی و دفاع مقدس  )۲ویژگیهای وانشناختی دفاع مقدس

ً
مؤلفههای فرهنگی  -اسالمی د  ۳2سرفصل موجود د جدول  1مجموعا  66مو د اسی کیه مییتیوان

آنها ا د مقولههایی دستهبندی کرد .این مقولهها به ترتییب فراوانیی مؤلفیههایشیان عبیا تانید از فرهنگیی
( ۳9/۳9د صد کل مؤلفهها) ،اسیالمی ( ۳0/۳0د صید) ،اییران ( 16/66د صید) ،بیومی ( 7/57د صید) و
اندیشمندان مسلمان ( ۳/0۳د صد) .مقوله آخر ا میتوان د مقوله «اسالمی» نیز گنجانید .د ایین صیو ت
مقوله اسالمی د بردا ندۀ  ۳۳/۳۳د صد مؤلفههای فرهنگی  -اسالمی خواهد بود (جدول .)2
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2۵

دیدگاه اسالم د با ه سالمندی
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جدول  :۲دستهبندی عناصر مرتبط با فرهنگ د برنامه د سی شته وانشناسی د مقطع کا شناسی (مصوب سال )۱۳۹۱
اسالمی ()۲۰
فرهنگی ()۲۸
دیدگاه اسالم ()۷
فرهنگ ()۱۱
د قرآن ()۳
مطابق های فرهنگی ()۱۰
د منابع اسالمی ()۲
بنیانهای فرهنگی
فرهنگ اسالمی ()۲
عوامل فرهنگی
شاکله
تمرینهای متنارر فرهنگی
آموزههای اسالمی
بستر فرهنگی
از دید پیامبر اسالم
زمینههای فرهنگی
از دید حضرت علی۷
بینفرهنگی
خردهفرهنگها

مقولهها (فراوانی)

اندیشمندان مسلمان ()۲
بومی ()۵
ایران ()۱۱
فرهنگ بومی ی مذهبی ( )۲د منابع اندیشمندان مسلمان
د ایران و جهان ()۴
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ( )۲مفهومیابی بومی نظریهها از دیدگاه اندیشمندان اسالم
د ایران و سایر کشو های مهم دنیا زمینههای فرهنگی بومی
زمینههای بومی
د سازمانهای مختلف ایران
د ایران و غرب
د ایران
د دنیا و ایران

د تعالیم اسالم
د فلسفه اسالمی

بحث و نتیجهگیری

شناسی حرفهای تا یخچهای غنی دا د که به آغاز قرن بیسیتم بیازمیگیردد؛
آموزش و تعلیم د وان
ِ
شناسان شاغل د زمینههای کا بردی گونیاگون ماننید صینع  ،آمیوزشوپیرو ش و
زمانی که وان
ِ
سالم  ،نیاز به بیان وشن هنجا های تعلیم ا برای حرفه وانشناسی ،که د حیال شیکوفا شیدن

6۴
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بود ،د یافتند (جانسن 1و کاسلو .)2014 ،2د اوایل قیرن بیسیتم ،وانشناسیی هییچ دسیتو العمل
ً
آموزشی استاندا دی ا ا ائه نمیکرد و آمیوزش وانشناسیان عمیدتا بییقاعیده و غیر سیمی بیود.
تحوالت سمی د آموزش و تعلیم وانشناسان حرفهای د خالل و بالفاصله پا از جنگ جهانی
دوم سرع یاف (کوتین 3و بیکر .)2014 ،4مد سیان وانشناسیی ،خیواه بیر تید یا و خیواه بیر
پژوهش ،کا بس  ،یا هر نوع ترکیبی از اینها تمرکز کننید ،فرصی دا نید تیا بیر نگیرش و تجربیه
دانشجویان وانشناسی تأثیر بگذا ند .مد سان وانشناسی ،بهمنظو آموزش دادن وانشناسیی و
ای شته برای دانشجویان ،باید چا چوبی ا برای فعالیی هایشیان
فراهم آو دن منافع فکری و حرفه ِ
اتخییای کننیید .ب یرای نمونییه ،انجمیین وانشناسییی امریکییا (« )201۳دسییتو العمل آمییوزش شییته
وانشناسی د مقطع کا شناسی» ا فراهم کرده اس  .د ایران برنامه د سی شته وانشناسیی د

مقطع کا شناسی (مصوب سال  )1۳91یکی از مهیمتیرین سیندها د زمینیه آمیوزش وانشناسیی
(دس کم د مقطع کا شناسیی) اسی  .ازایین و بر سیی محتیوایی و سیاختا ی آن اهمیی دا د.
2. Kaslow, N. J

1. Johnson, W. B

4. Baker, D. B

3. Cautin, R. L

طراحان این سند یا برنامه د سی بهد ستی ایعان میکنند که علوم انسانی بیهمثابیه مجموعیه قواعید
تنظیم حیات انسان د بخش نیرمافیزا ی فرهنیگ و تمیدن بشیری اسی  .د وانشناسیی ،شیاهد
موا دی از عدم انطباق فرهنگی و نادیده گرفتن متغیرهای فرهنگی هستیم .برنامه یزان ،تحول مثبی
د وانشناسی ا دا ای سه اهبرد غنیسازی ،بیومیسیازی و ا زشمیدا ی مییداننید .منظیو از
بومیسازی ،سازگا ی ،تناسب و هماهنگی دانش وانشناسیی بیا فرهنیگ ،تمیدن و جامعیه اییران
اس  .منظو از ا زشمدا ی ،اسالمیسازی اس  .مباحثی از وانشناسی که د تضیاد آشیکا بیا
ً
مبانی ا زشی اسالماند باید اصال یا نقد شوند و ضمنا با توجه بیه ررفیی هیای علمیی و حییاتی
منابع اسالمی ،استفاده از آنها د متون و منابع وانشناسی ضرو ی مینماید.
طراحان برنامه د سی شته وانشناسی د مقطع کا شناسی (مصوب سال  )1۳91شاید بیش از
هر برنامه د سی دیگری د وانشناسی به مسائل فرهنگی  -اسالمی توجه کردهانید .گرچیه ،توجیه

آنان کمتر به استخراج مفاهیم فرهنگی  -اسالمی معطو شد و د صو یترین شکل ممکین فقیط

واژههای اسالمی ،اسالم ،فرهنگ و فرهنگی د سرفصل د وس یادشده تکرا شده اس  .افزون بیر
این ،جای خالی نظریهپردازان ایرانی معاصیر ،نظرییههیای پژوهشیگران ایرانیی معاصیر ،ابزا هیای
د سی که آشکا ا دغدغه امو فرهنگی ا داشیتند از گنجانیدن مهیمتیرین عنیوان د سیی میرتبط بیا
فرهنگ ،یعنی وانشناسی فرهنگی ،غفل کردهاند .عنوان د سی وانشناسی فرهنگی ا تیا زمیان
نگا ش این سطو  ،فقط د برنامه د سی کا شناسی ا شید وانشناسیی اجتمیاعی (مصیوب سیال
 )1۳98می توان یاف  .عل این غفل شاید فقدان منابع مرتبط د زمیان تنظییم ایین برنامیه بیوده
اس  .نویسنده این سطو  ،طراحان برنامه د سی بعدی برای وانشناسیی د مقطیع کا شناسیی ا
ً
قویا به گنجاندن عنوان د سی وانشناسی فرهنگی ترغیب میکند.
بر سی حاضر نشان داد کیه طراحیان برنامیه د سیی کا شناسیی شیته وانشناسیی ،د زمینیه
وانشناسی اسالمی سه د س د این برنامه د سی کنونی گنجاندهاند؛ اما طراحان این برنامه با هیر
مالحظهای (که د با ه آن فقیط مییتیوان گمانیهزنیی کیرد) ماییل نبیودهانید نیام «اسیالمی» ا بیه
وانشناسی ملحق کنند و بهعبا تدیگر د سی ا معرفی کننید کیه «اسیالمی» صیف آن اسی و
احتیاط علمی نامهای دیگری ا برگزیدند .این د حالی اس که د سال  1۳99برنامه
شاید از وی
ِ
د سی کا شناسی ا شد شته وانشناسی اسیالمی بیه تصیویب وزا ت علیوم سیید و پییش از آن

بررسی عناصر اسالمی  -فرهنگی در سرفصل برنامه درسی...

وانسنجی ساختهشده توسط ایرانیان و موا دی ازایندس احساس میشود .طراحیان ایین برنامیه
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برنامه د سی وانشناسی اسالمی گرایش مثب گیرا د سیال  1۳89مصیوب شیده بیود .د برنامیه
د سی دکترای وانشناسی نظامی (مصوب  1۳88وزا ت بهداش ) نیز د سی بیه نیام وانشناسیی
اسالمی گنجانده شده اس  .به هر و ،بااینکه نام وانشناسیی اسیالمی د مییان  69د س برنامیه
د سی شته وانشناسی د مقطع کا شناسی نیس  ،محتوای وانشناسی اسالمی ا مییتیوان د
سه د س یاف  « :وانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان»« ،آموزههای وانشناختی د قیرآن و
حدیث  »1و «آموزههای وانشناختی د قرآن و حدیث  .»2گرچه ،د س اول از ایین سیه ،ممکین
اس

ویکرد تا یخی به وانشناسی اسالمی داشته باشد یا حتی به تا یخ وانشناسیی نزدیی تیر

باشد تا هر عنوان د سی دیگری (ازجمله وانشناسی اسالمی) .شایانیکر اس کیه طراحیان ایین
برنامه د آغاز ،عنوان د س دوم و سوم ا اینگونه تعیین کرده بودنید« :آمیوزههیای وانشیناختی د
قرآن» و «آموزههای وانشناختی د حدیث» .گویی میتوان هنگام تأسیا ی علم وانشیناختی
مبتنی بر اسالم بین قرآن و سن یا احادیث به احتی تفکی گذاش  .دیری نپایید که طراحیان ایین
برنامه د سی پا از تصویب و ابال این برنامه بهد ستی به جداناپذیری ایین دو کین مهیم اسیالم
ایعان نمودند و عنوان دو د س ا به شکل فعلی اصال کردند.
66

تربی نیروی انسانی د شتههای وانشناختی باید به تأمین ،حفیظ و ا تقیای سیالم

وانیی
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افراد بیانجامد .بهکا گیری شیوه آموزشی مطلوب ،فضای مناسب ،تأمین میواد و ابزا هیای مو دنییاز
میتواند تضمینکننده این هد باشید .اسیتفاده ازنظیر دانیشآموختگیان و اسیاتید ،از وشهیای
ً
ا زیابی و بازخو د د بر سی برنامههای د سی اس  .د پژوهشهای پیشین عمدتا ی د س ،ی
ً
سرفصل و ی (تا سه) برنامه د سی از شتهای خاص بر سی شدهاند و عمال پژوهشی بیه بر سیی
جامع عناصر فرهنگی  -اسالمی د برنامههای د سی نپرداخته اس  .برنامه د سی جوهره فعالیی

آموزشییی و یکییی از عناصییر مهییم ا تقییای کیفییی آمییوزش عییالی و تناسییب دانییش و مهییا ت

دانش آموختگان با توجه به دستاو دهای علمی و نیازهای بازا کا اس  .ازاین و ،بیازنگری میداوم
د برنامههای د سی و به وز سانی آنها موجب ایفای سال اصلی آمیوزش عیالی د ا تبیاط بیا
آ مانها و ا زش های جامعه ،غنابخشی به دانش و فرهنیگ ،تربیی نییروی متخصیص مو دنییاز،
تسریع فرایند توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و برقرا ی ا تباط متقابل دانشیگاههیا و
پژوهشگاهها با سایر بخشهای علمی ،صنعتی ،اقتصیادی و خیدماتی مییشیود .پیژوهش حاضیر
د صدد انجام ی پژوهش جامع وی همیه برنامیههیای د سیی وانشیناختی د اییران و بر سیی

عناصر فرهنگی  -اسالمی د برنامههای د سی وانشناسی مصوب و د حال اجرا د وزا ت علوم
و وزا ت بهداش (د مقاطع کا شناسی و باالتر از آن) نبود .پژوهش حاضر بر برنامه د سی شیته

وانشناسی د مقطع کا شناسی (مصوب سال  )1۳91مبتنی اس ؛ و از میان عناصر برنامه د سیی
ً
مذکو عمدتا بر «سرفصل» د وس یادشده تکیه شد .شایسته اس پژوهشهیای آینیده بیه بر سیی
برنامههای د سی سایر مقاطع وانشناسی بپردازند .د حال حاضر بیش از  50برنامه د سی متنیوع
د شتههای وان شناختی د مقاطع کا شناسی و باالتر د وزا ت علوم و بهداشی د حیال اجیرا
اس  .بر سی جامع این برنامههای د سیی کیه برخییشیان از دهیه  1۳60تیاکنون فعیال بیودهانید
تصویری کلی از وضعی آموزش وانشناسی د ایران د طول چها دهه فراهم خواهد آو د.
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